Община Николаево, област Стара Загора, гр. Николаево 6190, ул. „Георги Бенковски“ № 9
Телефон 04330 / 2040, e-mail: obnikolaevo@nikolaevo.net

ДО
ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
ЧРЕЗ ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР
НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА
Относно: График за провеждане на обучителна и разяснителна кампания за гласуване със
специализирано устройство за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) в Община
Николаево за изборите на 14.11.2021 г.
УВУЖУЕМИ ГОСПОДА,
Във връзка с проведен предварителен разговор и писмо на РИК-Стара Загора изх. №
35 / 25.10.2021 г. за организиране на обучителна и разяснителна кампания за гласуване със
специализирано устройство за електронно машинно гласуване за изборите за президент
вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени за 14.11.2021 г., Ви
уведомявам, че в Община Николаево обучението ще се проведе при следния график:
 31.10.2021 г. (неделя) от 10,00 до 17,00 часа в Центъра за административно
обслужване в гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски“ № 11 – за избирателите от гр.
Николаево,
- отговорник за гр. Николаево – Тодорка Ганчева – мл. експерт ГРАО, тел.
04330 2260, 0883 542859;
 01.11.2021 г. (понеделник) от 08,30 до 12,30 часа в Пенсионерски клуб с. Едрево –
за избирателите от с. Едрево, общ. Николаево,
- отговорник за с. Едрево – Любомира Славова – ст. специалист „АО –
Кметство“, тел. 04330 2031, 0895 955900;
 01.11.2021 г. (понеделник) от 13,00 до 17,00 часа в Кметство с. Елхово – за
избирателите от с. Елхово, общ. Николаево,
- отговорник за с. Елхово – Станимира Крачанова – ст. специалист „АО –
Кметство“, тел. 04334 2335, 0893 516869;
 02.11.2021 г. (вторник) от 08,30 до 12,30 часа в Кметство с. Нова махала – за
избирателите от с. Нова махала, общ. Николаево,
- отговорник за с. Нова махала – Пенка Кехайова – ст. специалист „АО –
Кметство“, тел. 04330 2281, 0882 007428.
С уважение,
ПАВЛИНА ЦАНЕВА
Секретар на Община Николаево

Pavlina
Zheleva
Tsaneva
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